
                 15 MEI, 6 JUNI, 24 SEPTEMBER 2018 
                   9:30 - 12:30 uur

HOE POSITIONEER IK MIJN KLEINE SCHOOL?

Hoe moeten we anticiperen op krimp? Scholen anticiperen op diverse manieren op krimp.
Het is echter geheel afhankelijk van de situatie welke reactie ook daadwerkelijk vruchten afwerpt.
Landelijk is algemeen aanvaard dat bij het kleiner worden van de scholen:
• de kwaliteit onder druk komt te staan;
• de werkdruk voor de leerkrachten toeneemt;
• er meer combinatiegroepen ontstaan;
• er minder mogelijkheden zijn voor kinderen met speciale behoeften en ondersteuning;
• de directie steeds meer lesgevende taken gaat krijgen;
• afnemende bekostiging en remanentiekosten  en leegstand.

De vraag is echter hoe hierop geanticipeerd kan worden en welke kansen er zijn voor profilering in 
de bestaande concurrentiepositie. Voorts is het soms verstandig om te gaan nadenken over 
samenwerking en te kijken welke kansen en mogelijkheden dit kan bieden.
Ook kan sprake zijn van een matig of slecht imago; hoe verbeter je dat dan?

We gaan elk van deze punten in 3 sessies met de deelnemers bespreken, waarbij we elke 
persoonlijke situatie apart benaderen.

Trainer: Hans Teegelbeckers is directeur van VOS/ABB. Daarvoor was hij leraar, directeur en 
vervolgens bestuurder in het openbaar onderwijs. Hans richt zich onder andere op governance 
en de gevolgen van demografische krimp.

http://www.invk.eu
http://invk.eu/kalender


De krimp zorgt ervoor dat het aantal kleine scholen gaat toenemen. Voor de wet worden 
scholen met minder dan 145 leerlingen als kleine scholen beschouwd, waardoor deze op 
basis van wetgeving extra bekostigd worden. De Onderwijsraad geeft verder aan dat de 
kwaliteit op kleine scholen onder druk staat en dat de sociale interactie met 
leeftijdsgenoten op een kleine school moeilijker is. Daarnaast zijn kleine scholen relatief 
erg duur. Zo rekent de Onderwijsraad voor dat de kosten per leerling op een gemiddelde 
school van 225 leerlingen ongeveer 4.000 euro bedragen en op een school met minder 
dan 24 leerlingen zo’n 11.000 euro. 

Inmiddels zijn in Nederland door de dalende leerlingenaantallen al veel kleine 
basisscholen gesloten en/of gefuseerd. In diverse regio’s heeft dit gevolgen voor de 
bereikbaarheid en nabijheid van het onderwijsaanbod. De Onderwijsraad stelde dat veel 
schoolbesturen moeite hebben met het anticiperen op de krimp. Vaak zijn er financiële 
en/of wettelijke belemmeringen en ziet men weinig bereidheid tussen besturen om 
samen te werken. Staatssecretaris Dekker was van mening dat de regie bij de 
schoolbesturen moet liggen en dat belemmeringen om te komen tot samenwerking 
tussen schoolbesturen in krimpregio’s moeten worden weggenomen. Inmiddels heeft hij 
de fusiecompensatie omgebogen naar een stimuleringsmaatregel voor 6 jaar.

Hamvraag is hoe, ondanks de dalende leerlingenaantallen, toch een goed 
onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd. Inmiddels is een aantal wetswijzigingen  om 
besturen meer beleidsruimte te geven in de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling 
gereed gekomen. In de tussentijd gaat de krimp door en zijn de schoolbesturen aan zet 
om daarop te anticiperen.

15 mei 2018 9:30 – 12:30 uur | Vaststellen van het probleem
• Kennismaking
• In kaart brengen van het probleem/ de uitdaging van de eigen school: a.h.v. een   
 sterkte/zwakteanalyse. Hierin komen zaken als krimp, concurrentiepositie, imago etc.  
 naar boven.
• Theoretisch wordt een duiding gegeven van begrippen als: kleine school, kleine scholen  
 toeslag, in standhoudingsnormen, opheffing, gemiddelde (gezamenlijke) schoolgrootte,  
 rol medezeggenschap.
• Strategie bepalen voor de komende 4-8 jaar; welke keuzes zijn realistisch en haalbaar?
• Andere organisatievormen in de school en de rol van ICT.

6 juni 2018 9:30 – 12:30 uur | Samenwerking
Dit dagdeel staat in het teken van samenwerking. Hoe pak ik via een stappenplan van A 
tot Z een fusie aan en hoe loopt zo’n proces (do’s and dont’s). 
Wat is de rol van de gemeente (College of gemeenteraad).

24 september 2018 9:30 – 12:30 uur | Profilering
Dit dagdeel staat in het teken van profilering. Hoe werkt dat precies? 
Hoe maak ik mijn gewenste interne identiteit (image) tot herkenbaar extern imago. 
Hierbij gebruiken we het profielwiel als instrument. (Praktijk oefening) 

Kosten: 396,20 euro ex. BTW per sessie
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: b.mars@invk.nl
Locatie: Landgoed Trompenburg | Zuidereinde 43 | 1243 KK ‘s-Graveland
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